14th June 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
The Secondary Years Art exhibition has just come to a close. The exhibition has been open for the
past week and has shown a range of A-Level work including Fine Art and Graphic Design from our
Year 12 and Year 13 students. The opening event was a great success and the students thoroughly
enjoyed sharing their work with the many visitors and fellow students who attended. Students had
the opportunity to discuss their themes and inspiration as well as explain particular techniques they
had chosen to explore in their creative work. The exhibition was particularly significant for the
students amongst the exhibitors who will be continuing their studies in Art and Design into higher
education next at excellent universities and colleges world-wide. We all hope you enjoyed it!
On a related theme The English School of Kyrenia is presenting a ‘WOW – World of Wearable Art’
Fashion Show on Thursday, 16th June, 2016. The event will take place from 8pm – 9pm in the ESK
Amphitheatre and refreshments will be served in the school Reception area from 8pm – 8.25pm.
Students will be showcasing and modelling their Art/Textiles designs and Drama and Music students
will perform specially prepared pieces. Year 12 student, Kayra Sadi has organised the event as part
of the internationally recognised ‘Extended Project Qualification’. This is an important programme
followed by some of our ESK students which helps them develop and demonstrate a range of
valuable skills. Universities worldwide praise this qualification as it guides students into higher
education. It requires a high degree of planning, preparation and autonomous working. Tickets are
available from ESK Art Department at 10TL each. We hope to see you on Thursday evening.
Student preparations for the Y6 production of the Wizard of Oz are well underway, and I must
record what a pleasure it has been to see portions of the rehearsals, it will be a great show. Details
have been sent in a letter of invitation to you all. Students of all ages have had the pleasure of
educational trips over the past two weeks, including year 4 spending 2 nights away at a Lapta
residential camp. Similarly, Year 7 spent a day at Alagadi beach as part of a science and
environmental field trip. We have attached some photographs from both trips for you to enjoy.
Education takes place in different inspirational settings, and really the process never stops – every
experience provides an opportunity to learn, we are delighted by the diversity of experiences on
offer to our students.
We hope you have a lovely week.

Hector MacDonald
Principal

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Lise öğrencilerimizin Resim Sergisi sona erdi. Geçtiğimiz hafta boyunca ziyarete açık olan sergi,
12.ve 13.sınıf öğrencilerinin, A-Level programı için hazırladıkları oldukça detaylı Fine Art ve Graphic
Design çalışmalarından oluşmaktaydı. Açılış etkinliği gerçekten de çok sayıda davetlinin ve diğer
arkadaşlarının katılımıyla başarıyla gerçekleşti. Öğrenciler açılışta esinlendikleri konuları ve bu
yaratıcı çalışmalarda uyguladıkları teknikleri konuklarla paylaşma fırsatı buldular. Bu sergi, dünya
çapındaki en iyi üniversitelerde özellikle bu konuda eğitim görmek isteyen öğrenciler için oldukça
ilgi çekiciydi. Beğendiğinizi umuyoruz !
‘WOW – World of Wearable Art’ temalı Moda Gösterisi, 16 Haziran Perşembe akşamı saat 8pm –
9pm arasında ESK Amphitheatre’da sunulacaktır ve saat 8pm-8.25 pm arasında ise Resepsiyon
önündeki alanda içecek ikramı vardır. Öğrenciler, hazırlamış oldukları Art/Textiles tasarımlarını,
Drama ve Müzik öğrencilerinin sergileyeceği performanslar eşliğinde sunacaklardır. 12.sınıf öğrencisi
Kayra Şadi, bu etkinliği uluslararası ‘Extended Project Qualification’ projesinin bir parçası olarak
organize etmiştir. Bu program bazı ESK öğrencileri tarafından takip edilmektedir ve önemli
becerilerin geliştirilebildiği bir program olma özelliği taşımaktadır. Dünya çapındaki üniversiteler,
yüksek eğitime devam edecek olan öğrencilere yüksek seviyede planlama, hazırlık ve bağımsız
çalışabilme konularında rehberlik ettiği için bu programa itibar etmektedirler. Biletler , Art
bölümünden 10 TL. karşılığında temin edilebilir. Perşembe akşamı sizleri aramızda görebilmeyi
umuyoruz.
6.sınıf öğrencilerinin “ Wizard of Oz” gösterisinin hazırlıkları devam ediyor ve provaları kısmen
izleyen biri olarak harika bir gösteri olacağını söylemeliyim. Detaylar sizlere gönderilen davetiyelerde
yer almaktadır. Her yaş grubundan öğrencilerimiz geçtiğimiz iki hafta boyunca eğitsel gezilerin
keyfine vardılar. 4. Sınıflar iki gecesini Lapta Gençlik Kampı’nda geçirdiler. Yine 7.sınıflar, Alagadi
sahilinde bir tam gün kalarak, bilim ve çevreyle ilgili aktivitelerde bulundular. Beğeneceğinizi
düşünerek her iki geziden de fotoğraflar ekledik.
Eğitim, değişik ortamlardan ilham alır ve gerçekten sonu gelmeyen bir süreçtir. Yaşanan her bir
deneyim ,kişiye değişik öğrenme fırsatları sunar. Bizler öğrencilerimize çok çeşitli deneyimleri
birarada sunabilmenin memnuniyetini taşıyoruz.
Sizlere harika bir hafta diliyorum.

Hector MacDonald
Okul Müdürü

